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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 2 juni 2015 kl. 09.00 – 11.20 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 62 kl. 10.10 – 10.35 
 
60 - 71 

 
 
Beslutande 

 
 
Per Ribacke (S), ordf. 

 
 
 

 Thomas Haraldsson (C) 1:e vice  
 Thomas Johnsson (M) 2:e vice  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Tomas Hedevik (S)  
 Anita Thörn von Rosen (MP)  
 Mikael Johansson (M)  
 Ilich Idensjö (S)  
 Lars-Olof Franzén (AA)  
 Kauko Antbacke (KD)  
 Benny Lundh Johansson (SD)  
   
   
   
   
Närvarande ersättare Matz Athley (M) § 60 - 71 

Bengt-Olof Söderström (FP) § 60 - 71 
Börge Nielsen (V) § 60 - 71 

   
Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, 

kommunchef § 60 - 71 
 

Simon Johannisson, fd ekonomichef § 
62 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-06-02 kl. 14.00  

Sekreterare 
 

 
 Jenny Johansson  

Ordförande 
 

      
 Per Ribacke (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Rose-Marie Larsson (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2015-06-02 
Anslaget under tiden 2015-06-02 – 2015-06-23 
Förvaringsplats  Centrumhuset, Alvesta 
Underskrift   
 Jenny Johansson  
  Utdragsbestyrkande 
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KS § 60 Dnr 2015/022.000 

Information från ordförande och kommunchef 

Redogörelse 
Kommunstyrelsens ordförande har vid dagens sammanträde ingen 
information att delge kommunstyrelsen. 

Kommunchefen har vid dagens sammanträde ingen information att 
delge kommunstyrelsen. 
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KS § 61 Dnr 2013/557.000 

Vision för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till vision för Alvesta kommun 
2. KS AU § 62, 19 maj 2015 

Redogörelse 
Per Ribacke (S) delade på kommunstyrelsen 12 maj 2015 ut underlag 
för fortsatta diskussioner. Förslaget har varit utskickat till respektive 
partigrupp för diskussioner. De senast gjorda ändringarna av texterna 
gicks igenom. 

Beslut om nya mål planeras kunna tas i november/december. 

Beredning 
KS AU § 62 

Yrkanden 
Thomas Haraldsson (C), Thomas Johnsson (M), Mikael Johansson 
(M) och Tomas Hedevik (S) yrkar bifall till visionen. 

Avstår från att delta i beslut 
Lars-Olof Franzén (AA) avstår från att delta i beslutet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 
visionen samt att arbetet fortskrider med att ta fram en 
implementeringsplan för visionsarbetet. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 62 Dnr 2015/236.041 

Mål och budget 2016 samt plan 2017-2018 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 25 maj 2015 

2. MBL protokoll, 25 maj 2015 

3. KS AU § 63, 19 maj 2015 

4. Mål och budget 2016, med plan 2017 – 2018, till KS 2015-06-02 

Redogörelse  
Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges 
strategiska inriktningar. Tre inriktningar- ekonomiskt överskott, 
attraktiv kommun och attraktiv arbetsgivare/medarbetare- 
konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning. Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens 
generation inte överför obalanserade kostnader eller skulder till 
kommande generationer. Ekonomin är en restriktion för 
verksamhetens omfattning på kort och lång sikt. 

Utgångspunkt för budget 2016 och plan 2017-2018 är 2015 års 
budget. Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och nämnden för 
myndighetsutövning får utökad budgetram medan kommunstyrelsen, 
nämnden för individ- och familjeomsorg samt nämnden för 
samhällsplanering får minskad budgetram. Överförmyndarens ram är 
oförändrad. Budgeten för 2016 innebär att kommunen i förhållande till 
2015 års budget ökar driftbudgetramar till nämnder och styrelse med 
totalt 12 mkr. Dessutom får samtliga nämnder och styrelse 
kompensation för kostnadsökningar till följd av nya löneavtal under 
budget- och planperioden. Utbildningsnämnden får kompensation för 
demografisk förändring avseende barn/-elevantal i enlighet med 
modellen för central resursfördelning. Intäkter från skatt, generella 
statsbidrag och utjämning beräknas öka med 6 procent år 2016, 
jämfört med budget 2015. 

För att nå en budget i balans har effektiveringskrav lagts ut under 
budget- och planperioden. Respektive styrelse/nämnd har i uppdrag att 
beakta och anpassa verksamheten efter nya budgetramar från år 2016. 
Delårsrapporten per 31 mars 2015 indikerar att utbildningsnämndens 
och omsorgsnämndens kostnadsnivåer från tidigare år till stor del 
kvarstår. Kommunens prognostiserade negativa resultat för år 2015 
och förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsätta prioriteringar för 
att ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 
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Beredning 
KS AU § 63 

Yrkanden 
Per Ribacke (S) och Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till 
beslutsförslaget.  

Lars-Olof Franzén (AA) anmäler att ett budgetförslag kommer att 
inlämnas inför kommunfullmäktiges sammanträde. 

Benny Lundh Johansson (SD) anmäler att budgetförslag kommer att 
inlämnas inför kommunfullmäktiges sammanträde. 

Deltar ej i beslutet 
Mikael Johansson (M) och Thomas Johnsson (M) deltar ej i beslutet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. För god ekonomisk hushållning fastställs för Alvesta kommun de tre 
strategiska inriktningarna enligt förslaget i Mål och budget. 
 

2. Beskrivningarna av nämndernas/styrelsens målgrupper, 
ansvarsområde och koppling till mål enligt god ekonomisk 
hushållning samt grunder för verksamhet i bolagsform och ägaridéer, 
antas. 
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och 
mål ska styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen 
inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna målen inte 
kan uppfyllas ska detta prövas av fullmäktige. 
 

4. Mål och budget utgår från oförändrad skattesats om 21:42 per 
skattekrona för 2016. 
 

5. Driftbudget till nämnder och styrelse enligt nedan: 
Nämnd/styrelse tkr 

Kommunstyrelsen 87 762 

Överförmyndarnämnden 1 488 

Utbildningsnämnden 491 908 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 81 592 

Omsorgsnämnden 303 699 

Nämnden för samhällsplanering 43 536 
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Nämnden för myndighetsutövning 174 

Gemensam finansiering 1 021 659 

Förslag till driftbudget för 2016 med resultat- och 
balansbudget fastställs. Anslagen i driftbudgeten till nämnder 
och styrelse fastställs med ett anslag (netto; kostnader minus 
intäkter) per nämnd/styrelse.  

6. Förslag till ekonomisk flerårsplan för år 2016 - 2018 antas. 
 

7. Nämnderna ges i uppdrag att med utgångspunkt från 
kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som 
utfärdas om budgetarbetet från kommunstyrelsen 
(kommunledningskontoret) senast den 31 oktober 2015 besluta om 
preciserad internbudget för år 2016 samt flerårsplan för år 2017 och 
2018. Uppdraget avser både internbudget för drift och investeringar. 
Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr 
investeringsnivån. Respektive nämnd/styrelse har att besluta om 
vilka investeringar som ska genomföras. Anslag för enskilda 
investeringsprojekt med totaltutgift överstigande 5 mkr ska 
fastställas av kommunfullmäktige. 
 

8. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2016 omsätta lån alternativt 
ta upp nya lån upp till ett totalt belopp på högst 250 mkr. 
 

9. Nämnderna ges i uppdrag att snarast möjligt under 2015 beakta och 
anpassa verksamheten efter nya budgetramar från 2016. 
 

10. Kommunstyrelsen (kommunledningskontoret) ges i uppdrag att 
 
a. fördela medel från centrala anslag under gemensam finansiering 
för täckning av löneökningar enligt avtal (inkl. del i Värends 
räddningstjänstförbund och motsvarande för förbundets 
pensionskostnader), höjda arvoden till förtroendevalda samt för 
täckning av övriga strategiska åtgärder enligt Mål och budget 2016, 
 
b. genomföra budgettekniska justeringar med anledning av beslut 
som rör förslag i regeringens ekonomiska propositioner eller 
verksamhetsförändringar,  
 
c. under 2016 genomföra en fördjupad utredning om orsaker kring 
den höga sjukfrånvaron i kommunen samt ge förslag på åtgärder för 
att minska antalet sjukdagar. 
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11. Borgensramar för kommunägda bolag för 2016 antas (ersätter 

tidigare beslut).  
Ramarna innebär att kommunen såsom för egen skuld ingår borgen 
enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 
 

Bolag mkr 

AllboHus Fastighets AB 1 150,0 

-”- via koncernkonto 50,0 

Alvesta Energi AB 155,0 

-”- via koncernkonto 35,0 

Alvesta Elnät AB 65,0 

-”- via koncernkonto 5,0 

BIVA Bredband i Värend 25,0 

-”- via koncernkonto 2,0 

Alvesta Renhållning AB 1,5 

-”- via koncernkonto 1,0 

Alvesta Utveckling AB 40,0 

-”- via koncernkonto 3,0 

Alvesta Kommunföretag AB 70,0 

-”- via koncernkonto     6,0 

 

Borgen för föreningar 5,4 mkr år 2014, kan utökas vid behov 
efter prövning i Kommunstyrelsen.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  
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KS § 63 Dnr 2013/252.450 

Förslag till avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 64, 19 maj 2015 

2. Förslag till avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020, 20 april 
2015 

Redogörelse  
Alvesta kommuns första avfallsplan fastställdes 1993. Sedan dess har 
viktiga förändringar skett, inom Sverige och EU men även på 
kommunal nivå. Med avfallsplan 2015-2020 dras riktlinjer upp för 
avfallshanteringen i kommunen under de kommande sex åren. En 
avstämning av planen ska ske 2017. 

Syftet med avfallsplanen är att den ska medverka till att de nationella 
och regionala miljömålen inom avfallsområdet uppnås, tydliggöra 
kommunens ambitioner på avfallsområdet, vara ett viktigt strategiskt 
styrdokument för kommunen, informera allmänhet och olika 
verksamheter om planerade förändringar samt ge ansvariga politiker 
en helhetsbild över avfallshanteringen med möjlighet att påverka den. 

Denna avfallsplan redovisar inriktningsmål för år 2020 och delmål för 
avstämningsåret 2017 inom följande tre prioriterade målområden: 
förebygga och minska avfallsmängderna, minska avfallets farlighet, 
öka material- och energiutvinningen ur avfallet. 

Beredning 
KS AU § 64 

Yrkanden 
Anita Thörn von Rosen (MP) yrkar: 

1. Bifall till avfallsplanen, 
2. Yrkar följande tillägg på sidan 12 punkt 3:9: utnyttjandet av avloppsslammet får 

inte leda till skada för människor, djur eller natur. Anita Thörn von Rosen (MP) 
lyfter även frågan om namnändring från avfallsplan till avfalls- och kretsloppsplan. 

Thomas Haraldsson (C), Rose-Marie Larsson (S), Thomas Johnsson 
(M) och Kauko Antbacke (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget samt 
till Anita Thörn von Rosens (MP) tilläggsyrkande.  

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall avfallsplanen samt till Anita 
Thörn von Rosens (MP) tilläggsyrkande, men inte till förslag om 
namnändring. 
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Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen på avfallsplanen och finner 
att förslaget kan bifallas. Ordföranden frågar därefter på Anita Thörn 
von Rosens (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1.  anta förslag till avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020. 
2. följande tillägg görs på sidan 12 punkt 3:9: utnyttjandet av  

avloppsslammet får inte leda till skada för människor, djur eller natur. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten  

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-06-02 11(18) 

Kommunstyrelsen 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

KS § 64 Dnr 2015/237.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till aktiveringsgruppen 
vid Torsgårdens serviceboende 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 56, 19 maj 2015 

2. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 5, 22 april 2015 

Redogörelse  
Torsgårdens serviceboende i Lönashult ansöker om 15 000 kr till 
underhållning och aktivering till alla som bor i Västra Torsås.  

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende ett bidrag på 
15 000 kr för 2015-års aktiviteter. Arbetsgruppen för Nybygdenarvet 
önskar att senast 1 januari 2016 erhålla en kort skriftlig redogörelse 
om hur pengarna använts. 

Beredning 
KS AU § 56 

Beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att: 

1. bevilja aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende bidrag  
på 15 000 kr ur Nybygdenarvet för 2015- års aktiviteter,  

2. en kort skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till  
arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Akten  
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KS § 65 Dnr 2015/237.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till aktiveringsgruppen 
vid Torsgårdens serviceboende till sittbadkar 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 57, 19 maj 2015 

2. Tillägg till § 6, 4 maj 2015 

3. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 6, 22 april 2015 

Redogörelse  
Aktiveringsgruppen på Torsgården ansöker om ett bidrag på 45 000 kr 
ur Nybygdenarvet till ett flyttbart sittbadkar på hjul. 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende ett bidrag på 
45 000 kr för sittbadkar.  

Beredning 
KS AU § 57 

Yrkanden 
Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag till beslutsförslaget. 

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på Lars-Olof Franzéns (AA) 
yrkande och arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets beslutsförslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja aktiveringsgruppen vid Torsgårdens serviceboende bidrag  
på 45 000 kr ur Nybygdenarvet för 2015- års aktiviteter,  

2. en kort skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till  
arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Akten  
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KS § 66 Dnr 2015/237.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Västra Torsås SPF 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 58, 19 maj 2015 

2. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 7, 22 april 2015 

Redogörelse  
Västra Torsås SPF ansöker om 5 000 kr ur Nybygdenarvet till 
pensionärsgymnastik 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen bevilja 
Västra Torsås SPF ett bidrag på 5 000 kr till pensionärsgymnastik. 
Arbetsgruppen för Nybygdenarvet önskar att senast 1 januari 2016 
erhålla en kort skriftlig redogörelse om hur pengarna använts. 

Beredning 
KS AU § 58 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. bevilja Västra Torsås SPF ett bidrag på 5 000 kr till pensionärsgymnastik, 
2. en kort skriftlig redogörelse om hur pengarna använts ska lämnas till  

arbetsgruppen för Nybygdenarvet senast 1 januari 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Akten  
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KS § 67 Dnr 2015/237.046 

Beslut om bidrag ur Nybygdenarvet till Strandpärlans 
vänner 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 59, 19 maj 2015 

2. Protokoll från arbetsgruppen för Nybygdenarvet § 8, 22 april 2015 

Redogörelse  
Strandpärlans vänner ansöker om ett bidrag ur Nybygdenarvet på 
10 000 kr för att täcka kostnader i samband med nationaldagsfirandet 
vid Strandpärlan. 

Arbetsgruppen för Nybygdenarvet föreslår kommunstyrelsen att inte 
bevilja Strandpärlans vänner ansökan om bidrag ur Nybygdenarvet 
med motivering att ändamålet inte uppfyller testamentets syfte. 

Beredning 
KS AU § 59 

Yrkanden 
Benny Lundh Johansson (SD) yrkar avslag till beslutsförslaget samt 
yrkar att ansökan bifalls. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar bifall till Benny Lundh Johanssons 
(SD) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen på arbetsutskottets 
beslutsförslag samt Benny Lundh Johanssons (SD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja Strandpärlans vänner 
ansökan om bidrag ur Nybygdenarvet med motivering att ändamålet 
inte uppfyller testamentets syfte. 

Protokollet ska skickas till 
Arbetsgruppen Nybygdenarvet 

Akten  
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KS § 68 Dnr 2015/248.829 

Avtal med Alvesta golfklubb 

Beslutsunderlag 
1. KS AU § 60, 19 maj 2015 
2. Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 
3. Utredning, 12 maj 2015 

Redogörelse 
Från sammanträdesprotokoll för utskottet för kultur och fritid, 2014-
10-21 och ärende UKF § 36, togs beslut om att reservera 125 000 
kronor i bidrag till Alvesta Golfklubb för att kunna avvakta en 
eventuell rekonstruktion. Ärendet skulle istället beredas på nytt när 
rekonstruktionen var klar och föregås av en utredning av ansvariga 
tjänstemän på Kultur och fritidsavdelningen. Denna utredning lämnas 
som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

I början på maj 2015 tog Kultur och fritidsavdelningen kontakt med 
advokatbyrån Gärde Wesslau som hade fått uppdraget att genomföra 
rekonstruktionen av Alvesta Golfklubb. Vid samtal med ansvarig 
jurist för rekonstruktionen, delger man att rekonstruktionen har 
genomförts och att man meddelar att Alvesta Golfklubbs ekonomi är i 
balans och de problem som föranledde rekonstruktionen är lösta. Detta 
är en bild som ansvariga tjänstemän på Kultur och fritidsavdelningen 
delar när man kollat närmare på bokslut 2014. 

Alvesta Golfklubb har även presenterat planer för 
organisationsutveckling, spelarrekrytering, spelarutveckling m.m. 
Dessa planer förstärker bilden av att Alvesta Golfklubb är på god väg 
att skapa en stabil verksamhet. 

Beredning 
KS AU § 60 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de 125 000 kr som har reserverats i 
2014 års budget utbetalas retroaktivt till Alvesta Golfklubb under 
2015. 

Protokollet ska skickas till 
Alvesta Golfklubb 

Martin Sallergård 

Akten 
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KS § 69 Dnr 2014/066.006 

Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens utskott 

Beslutsunderlag 
1. Protokoll KS AU, 19 maj 2015 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen från kommunstyrelsens 
utskott. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anmäla följande protokoll från utskotten 
samt lägga dessa till handlingarna: 

1. Arbetstutskottet, 19 maj 2015 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 70 Dnr 2015/021.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen tar del av följande meddelanden: 

1. Information till kommunstyrelsen om Energikontor Sydost  
(Dnr: 2015/252.000) 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redovisade meddelandena 
samt lägga dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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KS § 71 Dnr 2011/657.219 

Lyngsåsa Vindkraftspark 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 1 juni 2015 
2. Lyngsåsa vindbrukspark, 1 juni 2015 
3. Verifiering av HS Krafts fotomontage, 29 maj 2015 
4. Granskning av fotomontage 14- Piggaboda bykärna, 29 maj 2015 
5. PM angående fotomontage, 5 maj 2015 
6. KF § 78, 26 maj 2015 
7. KS § 49, 12 maj 2015 
8. Tjänsteskrivelse, 11 maj 2015  

Redogörelse 
Ärendet väcks av ordföranden och godkänns genom att dagordningen 
fastställs.  

Ordföranden informerar att ärendet, som återremitterades på 
kommunfullmäktiges sammanträde 26 maj kommer att tas upp för 
beslut i kommunstyrelsen i augusti för att sedan beslutas av 
kommunfullmäktige i september.  

Protokollet ska skickas till  
Akten 
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